
 

 

Zápisnica 

z II. Valného zhromaždenia Združenia účastinárov a urbaristov 

obce Nová Dedina, k.ú. Opatová konaného dňa 22.11.2013 – 

čiastková schôdza 

     Valné zhromaždenie otvoril privítaním členov urbáru p. Štefan Kycka. Zvlášť privítal 

JUDr. Košťálovú, notárku. 

     Ďalším bodom schôdze bolo odsúhlasenie programu rokovania. Program bol schválený 

všetkými zúčastnenými jednomyseľne v nasledovnom znení: 

     1/ Otvorenie – schválenie programu 

     2/ Určenie zapisovateľa, voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba overovateľov    

         zápisnice 

     3/ Správa o hospodárení za roky 2011, 2012 

     4/ Správa odborného lesného hospodára 

     5/ Voľba nového výboru 

     6/ Voľba dozornej rady 

     7/ Návrh novej zmluvy o PS 

     8/ Návrh a schválenie Stanov pozemkového spoločenstva 

     9/ Informácia o nevysporiadaných pozemkoch 

    10/ Diskusia 

    11/ Návrh na uznesenie 

2/ Určenie zapisovateľa, voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba overovateľov    

    zápisnice 

Predsedajúci p. Kycka pristúpil k voľbe mandátovej a návrhovej komisie: 

     • Ing. Ján Pastierovič 

     • Eva Bačkorová 

     • Alena Dufeková 

 

Mandátová a návrhová komisia bola prítomnými jednomyseľne schválená. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: Irenu Senešiovú a Antona Boldiša. Navrhnutí členovia 

boli VZ jednomyseľne schválení.  



 

 

Ďalej predsedajúci určil zapisovateľa p. Máriu Bôbovú. 

3/ Správa o hospodárení spoločenstva za roky 2011 a 2012 

     Správu o hospodárení za roky 2011 a 2012 predniesol predseda urbáru p. Štefan Kycka. 

VZ ju jednomyseľne schválilo.  

4/ Správa odborného lesného hospodára 

     Správu odborného lesného hospodára predniesol Ing. Lukáš Hraško. VZ ju vzalo na 

vedomie.  

V ďalšom bode predseda mandátovej komisie predniesol stav prítomných členov na II. VZ. 

Sčítanie ukázalo, že je prítomných 75 členov s hlasmi 33,210, čo z celkového počtu 100,000 

hlasov predstavuje 33,21% a podotkol, že dňa 3.12.2013 sa uskutoční 2. čiastková schôdza 

valného zhromaždenia, kde sa zúčastní SPF s hlasmi 29,564, čo z celkového počtu hlasov 

predstavuje 29,564%. Týmto skonštatoval, že VZ je uznášania schopné. 

5/ Návrh zloženia nového výboru spoločenstva 

Do nového výboru boli navrhnutí: 

1/ Štefan Kycka 

2/ Ing. Lukáš Hraško 

3/ Ing. Anna Nováková 

4/ Ing. Ján Pastierovič 

5/ Jozef Múčka 

          Navrhnutí členovia boli schválení počtom hlasov: 32,724, čo tvorí 98,54% zo všetkých 

prítomných hlasov. 

6/ Návrh zloženia novej dozornej rady 

Do dozornej rady boli navrhnutí: 

1/ Ing. Zdenka Brumlovská 

2/ Irena Senešiová 

3/ Jozef Vidra 

     Navrhnutí členovia boli schválení počtom hlasov: 33,054, čo tvorí 99,53% zo všetkých 

prítomných hlasov. 

7/ Návrh novej zmluvy o PS 

     Návrh novej zmluvy o PS prečítal p. Kycka, ktorá bola po prečítaní schválená - počet 

hlasov: 31,880, čo tvorí 96,00% zo všetkých prítomných hlasov.  



 

 

8/ Návrh a schválenie Stanov spoločenstva 

     Martin Gregor prečítal Stanovy PS, ktoré boli po prečítaní jednomyseľne schválené - počet 

hlasov: 32,724, čo tvorí 98,54% zo všetkých prítomných hlasov. 

9/ Informácia o nevysporiadaných pozemkoch 

     p. Kycka oboznámil prítomných s nevysporiadanými pozemkami spoločenstva. Uviedol, 

že pokiaľ si neznámi vlastníci, ktorí sú uvedení v zozname, nevysporiadajú pozemky, tieto od 

1.3.2014 prejdú definitívne pod SPF a spoločenstvo bude musieť za ne platiť fondu nemalé 

finančné prostriedky. Vyzval prítomných, aby tomuto venovali náležitú pozornosť, nakoľko 

sa jedná o naše finančné prostriedky. Zoznamy budú zverejnené na webovej stránke obce a vo 

vývesných tabuliach v obci. VZ vzalo informáciu na vedomie. 

10/ D i s k u s i a 

     V rámci diskusie boli navrhnuté nové poplatky za palivové drevo nasledovne: 

• 14,-€ za priestorový meter 

1. do 5 000 m
2
 rozlohy podielu, vrátane - 5 priestorových metrov 

2. do 10 000 m
2
 rozlohy podielu, vrátane - 10 priestorových metrov 

3. za každých ďalších 5 000 m
2
 rozlohy podielu má podielnik nárok na ďalších 5 

priestorových metrov  

Ďalej bolo navrhnuté, že každý účastinár môže o svoj podiel na daný rok požiadať najneskôr 

do 30.04.2013, dokedy si prevezme šek. Výdaj šekov bude prebiehať raz mesačne, presný 

termín a miesto výdaja šekov bude uverejnený na webovej stránke obce a urbáru, prípadne vo 

vývesnej tabuli obce Nová Dedina. Po uzavretí žiadostí o podiel v danom roku bude 

porovnaný súčet žiadostí s plánom ťažby. V prípade, že bude plán vyšší, každý účastinár si 

bude môcť v jednom kalendárnom roku navyše odkúpiť 10 priestorových metrov, ktoré bude 

spoplatnené za 20,-€/priestorový meter. Kto si neuplatní svoj nárok do konca apríla, drevo mu 

prepadá. Valné zhromaždenie návrh jednomyseľne schválilo. 

11/ Návrh na uznesenie 

     Ing. Ján Pastierovič, člen návrhovej komisie prečítal Návrh na uznesenie. Valné 

zhromaždenie ho jednomyseľne schválilo. 

     Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, predsedajúci p. Štefan Kycka poďakoval 

prítomným za účasť a II. Valné zhromaždenie ukončil. 

Zapísal:  Mária Bôbová    ...................................................... 

 

Overovatelia zápisnice:    Irena Senešiová ...................................................... 

 

    Anton Boldiš  ...................................................... 

    



 

 

U z n e s e n i e 

z čiastkových schôdzí II. valného zhromaždenia Združenia účastinárov 

a urbaristov obce Nová Dedina, k.ú. Opatová dňa 22.11.2013 a 3.12.2013 

 

Valné zhromaždenie: 

A/ B e r i e   n a    v e d o m i e    

1/ Program rokovania VZ 

2/ Určenie zapisovateľa 

3/ Voľbu mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4/ Správu o hospodárení za rok 2011 a 2012 

5/ Správu odborného lesného hospodára 

6/ Voľbu nového výboru 

7/ Návrh novej zmluvy o PS 

8/ Návrh a schválenie Stanov pozemkového spoločenstva 

9/ Informácia o nevysporiadaných pozemkoch 

10/ Diskusné príspevky 

11/ Návrh na uznesenie 

 

B/ S c h v a ľ u j e 

1/ Program rokovania II. Valného  zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva 

Nová Dedina k.ú. Opatová 

2/ Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Pastierovič, Eva Bačkorová a Alena 

Dufeková 

3/ Overovateľov zápisnice v zložení: Irena Senešiová a Anton Boldiš 

4/ Správu o hospodárení za rok 2011 a 2012 

5/ Výbor v zložení: Štefan Kycka, Ing. Lukáš Hraško, Ing. Anna Nováková, Ing. Ján 

Pastierovič, Jozef Múčka 

6/ Dozornú radu v zložení: Ing. Zdenka Brumlovská, Irena Senešiová, Jozef Vidra 



 

 

7/ Zmluvu o pozemkovej spoločnosti 

8/ Stanovy pozemkového spoločenstva 

9/ Poplatky za palivové drevo  a podmienky nároku:  

    Poplatok 14,-€ za priestorový meter – do 5000 m
2
 rozlohy podielu - 5 priestorových metrov 

                                                                 od 5000,01 do 10 000 m
2
 - 10 priestorových metrov  

                                                                 za každých ďalších 5000 m
2
 rozlohy podielu nárok 

                na ďalších 5 priestorových metrov dreva 

Poplatok 20,-€ za priestorový meter, pokiaľ účastinár bude požadovať viac ako mu prináleží, 

najviac však 10 priestorových metrov. Každý účastinár musí uplatniť svoj nárok na drevo do 

konca apríla kalendárneho roka. Keď tak neurobí drevo mu prepadne. 

9/ Uznesenie z II. Valného zhromaždenia 

 

 

 

 

 

                


